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Evropski razgledi

Uvod v Caravaggievo leto
Rim – Leto 2010 bo v Italiji, predvsem
Rimu, v marsičem v znamenju Mic-
helangela Merisija da Caravaggia
(1571–1610), čigar štiristoletnica smr-
ti bo aktualna v prihajajočem letu.
Osrednjo razstavo, ki bo zasedla Ko-
njušnice Kvirinala, napovedujejo za
mesece med 18. februarjem in 13. ju-
nijem, najbolj neučakane pa bo goto-
vo pritegnil projekt iz najožje katego-
rije »za sladokusce«, ki je že dosto-
pen v Galeriji Borghese, muzeju, ki
ima s samim Caravaggiem zaradi me-
censke podpore rodbine Borghese, ki

je je bil deležen, veliko opraviti. V
tem muzeju, v katerem je ta slikarski
velemojster, ultravplivni pionir sli-
karskega baroka, izvrstno zastopan v
stalni zbirki, so namreč njegov priha-
jajoči jubilej povezali še z drugo oble-
tnico, ki pa pripada še letošnjemu
koledarju. Namreč s stoletnico smrti
Francisa Bacona (1909–1992), kar
pomeni, da je galerija, ki domuje v
istoimenski vili sredi razkošno od-
merjenega parkovnega zelenja, tre-
nutno točka srečanja okrog desetih
Caravaggievih in 17 Baconovih slik.
Med prvimi so ob slavnih delih iz
zbirke galerije, kakršna so Deček s
košem sadja, David z Goljatovo gla-
vo ali Bolni Bakh, še, denimo, Izdaja
sv. Petra iz Metropolitanskega muze-
ja, Mučeništvo sv. Uršule iz neapelj-
ske Palače Zevallos Stigliano ali Por-
tret Antonia Martellija iz firenške Pa-
lače Pitti, Bacon pa je prisoten z zna-
čilnimi triptihi, denimo s Triptihom
Avgust 1972 iz Tate Gallery, s serijo
upodobitev Inocenca X., serijo študij
portretov, recimo kolega Luciana
Freuda, prav tako iz Tate Gallery, idr.
Rimske počitnice so Baconovim de-
lom zagotovili zahvaljujoč dejstvu,
da so bila del njegove znane letošnje

retrospektive v Tate Gallery, Pradu in
Metropolitanskem muzeju ter kot ta-
ka že tako in tako na poti … Kaj pove-
zuje oba slikarja? Ob umestitvi v ste-
reotipno kategorijo »prekletih ume-
tnikov« predvsem izjemen občutek
za likovne inovacije in znotraj tega za
izrazito psihologizacijo človeške figu-
re, v njunem primeru dobesedno člo-
veškega mesa. Do 24. januarja 2010.
Informacije: www.caravaggio-ba-
con.it, www.caravaggio400.org.
V. U.

Konkurenta znova
pod isto streho
London – Kako ostri so bili komolci
enega največjih britanskih slikarjev
vseh časov, sicer po pripadnosti ob-
dobju, v katerem je deloval, romanti-
ka, si je trenutno mogoče ogledati v
Tate Britain, kjer so se to jesen vrnili
k eni zimzelenih tem otoške umetno-
stne preteklosti nasploh, k opusu Jo-
sepha Mallorda Williama Turnerja
(1775–1851). Turner je v tem muzeju
pogost predmet projektov, pri čemer
je tokratni drugačen. Njegov naslov
je Turner in mojstri, njegovo glavno
vsebinsko vodilo pa sledenje Turner-
jevim odnosom do slikarskih pred-
hodnikov s seznama klasikov evrop-
ske likovne umetnosti in sodobnih

kolegov, do katerih pa načeloma ni
bil ravno kolegialen, ampak srdito
tekmovalen. Tako so v izboru ob ne-
katerih njegovih najbolj dramatičnih
kompozicijah zastopani tudi Tizian,
Rembrandt, Rubens in Canaletto, ki
jih je po eni strani občudoval, a jih je
po drugi strani želel tudi obsesivno
doseči in preseči. V zgodovino slikar-
stva se ni vpisal le kot izjemen kraji-
nar, kot mojster slikanja svetlobih
efektov in kot pomemben inovator

Prejeli smo

Skladno s 17. členom Zakona o
uresničevanju javnega interesa
za kulturo, ki daje Nacionalne-
mu svetu za kulturo pristojnost,
da »spremlja in ocenjuje vpliv
kulturne politike na kulturni ra-
zvoj« in »daje pobude in predloge
za urejanje posameznih vprašanj
na področju kulture«, je Nacio-
nalni svet za kulturo na dopisni
seji 16. oktobra 2009 sprejel na-
slednje sklepe, s katerimi vas se-
znanjamo:

Ker Nacionalni svet za kulturo
izhaja iz prepričanja, da je kultu-
ra prostor dialoga vseh, in ne eno-
stranskega monologa uradnikov
ali oblastnikov, daje Mestnemu
svetu Mestne občine Ljubljana
pobudo, da se seznani z negativ-
nimi posledicami, ki bi jih prine-
sla prisilna združitev Arhitektur-
nega muzeja Ljubljana in Medna-
rodnega grafičnega likovnega
centra. Večina argumentov, ki so
jih v javni razpravi navedli pred-
stavniki obeh ustanov in zainte-
resirane strokovne javnosti, na-
mreč vzbuja resne dvome o smi-
selnosti in učinkovitosti takšnega
združevanja.

Nacionalni svet za kulturo daje
pobudo Mestnemu svetu Mestne
občine Ljubljana, da ustavi posto-
pek prisilnega združevanja Arhi-
tekturnega muzeja Ljubljana in
Mednarodnega grafičnega likov-
nega centra in s tem izkaže, da
spoštuje avtonomijo dveh po svoji

tehnike slikanja (s čistimi barvami, ki
se med seboj spojijo šele na platnu),
kar ga je umestilo med napovedoval-
ce modernizma, pač pa tudi kot moj-
ster samopromocije, tako da na sple-
tu Tate Britain še danes citirajo nje-
govo izjavo: »Sem lev dneva.« Izhajal
je iz preproste londonske družine
(oče je bil brivec), med svojo kariero
pa se je spuščal v ostre bitke s tistimi
konkurenti, za katere je presodli, da
so na ravni njegove lastne slave …
Kot njegovo zadnje dejanje samo-
promocije pred smrtjo navajajo zani-
mivo zahtevo v njegovem volilu, po
kateri naj bi dve izmed njegovih slik v
londonski Nacionalni galeriji viseli
nič manj kot ob delu Clauda Lorrai-
na. Tako niti ni neumestno, da je naj-
vplivnejša britanska likovna nagra-
da, ki velja za izrazito samopromocij-
sko in podkrepljeno s škandalčki ter z
izdatnim polnjenjem medijev (o leto-
šnji ravno odločajo), poimenovana
prav po njem. Turnerjev veliki, še
več, največji sodobni tekmec je bil si-
cer podobno antološki slikar John
Constalbe in tokratna razstava teme-
ljito obnavlja Turnejev podvig pri jav-
nem obračunavanju s kolegom. Tik
pred odprtjem razstave v Kraljevi
akademiji leta 1832, na kateri sta nju-
ni deli viseli drugo ob drugem, je na-
mreč na svojo, sprva v pritajenih to-
nih ustvarjeno sliko Helvoetsluys –

potem ko je že imel priložnost ogle-
da konkurentovega izdelka Odprtje
Waterloojskega mosta – dodal le ne-
kaj malega rdeče, zgolj rdečo bojo, a
s tem dosegel, da je Constableova
barvno bogata slika začela delovati
nadvse kričeče … Constable nad to
pritlehnostjo ni bil očaran, zdaj pa
sta se sliki po 180 letih znova znašli
na isti razstavi. Do 23. 1januarja
2010. Informacije: www.tate.org.uk.
V. U.

Caravaggio: David z Goljatovo
glavo, 1605–06, olje iz zbirke Ga-
lerije Borghese v Rimu

dejavnosti nezdružljivih ustanov,
ki delujeta v javnem interesu.

Nacionalni svet za kulturo bo
vprašanje združitve Arhitektur-
nega muzeja Ljubljana in Me-

dnarodnega grafičnega likovne-
ga centra obravnaval na prvi re-
dni seji.
Miran Zupanič, predsednik Nacionalne-
ga sveta za kulturo

Ocena Film

Mojster nemih metafor
Ženja Leiler

Osebna prtljaga
scenografija, montaža, režija Janez Lapajne
scenarij Janez Lapajne, Nejc Gazvoda
produkcija Triglav film
Slovenija 2009
Ljubljana, Slovenska kinoteka

Osebna prtljaga ni le Lapajnetov
najsuverenejši film do zdaj (Šelestenje,
2002, Kratki stiki, 2006), ampak gotovo
tudi najbolj avtorska izjava slovenskega

filma zadnjih nekaj let. Ne le, da je to film, ki
prefinjeno premišljuje vsak svoj kader, sekvenco,
njune medprostore, mizansceno, montažo, ampak je
tudi film, ki občutljivo in lucidno poveže slovenski
tukaj in zdaj z njegovim polpreteklikom.

Naslov filma je seveda metafora. Tako za naše
male, intimne mentalne poškodbe, ki jih prinesemo,
celo krepimo v razmerjih, »kratkih stikih« z drugimi,
kot za širšo družbeno prtljago, s katero smo
determinirani kot sodobni sleherniki konkretne
tukajšnjosti. A metafora je tudi že sama uvodna, pa
potem sklepna sekvenca filma, vizualno impresiven
zračni posnetek rahlo zasneženega, zamrznjenega,
zamegljenega gozda, ozvočenega že s skorajda
srhljivo bolečim zborovskim petjem slovenske
ljudske glasbe – gozd, še posebej slovenski gozd, pač
prekriva in skriva marsikaj. Vendar, da ne bo
pomote: Osebna prtljaga nikakor ni film o naši
travmatični polpretekli zgodovini, je pa ta, kolikor in
ker je kot prtljage ne znamo, zmoremo, nočemo
odložiti, seveda odtisnjena v našo sedanjost. Stik
med obema Lapajne izpelje prek zgodbe urbane,
premožne, skratka navidezno urejene in zgledne
družine, ki bo – obtežena z mimikrijo, pretvarjanjem
in lažmi – pred našimi očmi razpadla po šivih. Prav
vivisekcija potrteta navidezno idilične družinske
fotografije bo potem izmerila tudi duhovno
kondicijo in anomalije sodobne slovenske družbe.

Protagonistka je Mojca (izvrstna Nataša Barbara
Gračner), uspešna, premožna poslovna ženska
srednjih let, ki je očitno zaradi čustvene praznine ob
pasivnem, neizrazitem možu, lepotnem kirurgu
Samu (Brane Završan) in avtoritativnem očetu
Ignacu, nekdanjem primariju (Boris Cavazza),
pretirano navezana na sicer nadarjenega, a
čustveno razvajenega sina Vida (Klemen Slakonja).
Njena ljubezen je egoistična, patološka, skorajda
incestuozna. Po drugi strani je tudi sama še vedno
očkova mala punčka, očka pa pravzaprav pravi oče
njene družine. Do novega sinovega dekleta Nine
(Nina Rakovec), impulzivne, predrzne najstniške
punce, ki je v permanentnem konfliktu s svojo
promiskuitetno in (pre)mlado materjo
samohranilko Živo (Tjaša Železnik), je po
malomeščansko odklonilna. To osnovno zgradbo

zgodbe in značaje njenih poganjalcev izpelje
Lapajne naravnost bravurozno. (Tudi ob izvrstni
igralski zasedbi, pa naj gre za prvokategornike ali
šele prihajajoče mlade igralce.)

Nalom navidezne, skorajda estetične družinske
»normalnosti« povzroči erotična iskra med Vidovo
punco in njegovim očetom, pravzaprav med edinima
pravima marginalcema, nekakšnima
disfunkcionalcema, odvečnežema tega »idiličnega«
družinskega trikotnika: oče – hči – vnuk. Pošlje jo
resda Nina, oropana materinske, sploh pa očetovske
figure, a to ni opravičilo za Vidovega očeta, ki vse
prepozno pomisli na posledice svojega dejanja. Še ko
hoče končati razmerje, tega ne zna storiti odraslo in
odgovorno, ampak Nino na stopnicah nesrečno,
usodno odrine. Na tej točki družinska drama vstopi
tako v kriminalko (truplo bo treba skriti, konča v
jami sredi globokega gozda!) kot tragedijo (ko hoče
sin pokrpati svoj odnos z Nino – ki jo, ne da bi vedel,
mrtvo prevaža v očetovem beemveju –, ga zbije avto).
A maske, kot bi pričakovali, zdaj ne bodo padale z
obrazov, ampak bodo, čeprav otrple, postale še
izrazitejše. Kot parfum ne prikrije smradu, tudi
značaju ni mogoče ubežati, ubežati pa ni mogoče niti
nerazčiščeni preteklosti. Zapoznelo soočenje s
svojimi dejanji ali njihovo razkritje nujno vpliva na
prihodnost, tragične žrtve te prihodnosti pa niso
posedovalci preteklosti, ampak akterji prihodnosti,
torej otroci otrok Očetov. Ta poantirana zareza, ki jo
podpira tudi povsem konceptualna, skorajda
monokromatska fotografija neizrazitih, zbledelih
bledorjavkastih barv, bi morala biti pravzaprav
dovolj. Kajti vse do tu je Lapajne rafiniran mojster
filigransko sestavljenih prizorov, ki so vedno
narejeni v enem posnetku, »nemih« metafor in
nevidenih časovnih medprostorov. Potem pa kot bi
se ustrašil, da ni bil dovolj ekspliciten, zapelje film v
zadnjo tretjino in ga začne pretirano pojasnjevati. Še
posebej nepotrebni se zdijo prizori histeričnega in
banalnega novinarskega poročanja o odkritju trupel
v kraški jami, med njimi presvežega, da bi ga bilo
mogoče pripisati povojnim pobojem … Ta groba
eksplicitnost sorodnosti med zamolčano preteklostjo
in sodobno slovensko družbeno patologijo je
skorajda vulgarna, ob intimistični univerzalnosti
družinske tragedije premočna in preveč dobesedna.

Kljub temu že vsaj od Kruha in mleka (2001) Jana
Cvitkoviča nismo videli domačega filma, ki bi bil
tako zares lokalen. Z zgodbo neke družinske
patologije kot metafore družbeno nereflektiranega,
a še kako prisotnega nelagodja sodobnega življenja,
ki mu vladajo ekstremni egoizem, popolno
zasebništvo in marketinški videz, pa tudi tako zelo
univerzalen. Ter predvsem avtorsko zrel.

Večer lepote,
fantazije in baletnih
korakov

Društvo baletnih umetnikov Slove-
nije v sodelovanju s Cankarjevim do-
mom Ljubljana, Srednjo glasbeno in
baletno šolo, SNG Opero in baletom
Ljubljana, SNG Maribor in drugimi
jutri zvečer pripravlja že 9. gala ve-
čer novih slovenskih koreografij. V
Linhartovi dvorani CD se bodo pred-
stavila naslednja koreografska ime-
na: Andrew John Stevens, Kjara Sta-
rič, Tamara Polanc, Alena Medich,
Ingrid Radman, Georgeta Radasan
Capraroiou, Dana Petretič in Siniša
Bukinac, Gregor Guštin, Kristina
Aleksova, Isabelle Kralj, Lukas Zusc-
hlag, Matevž Česen in Mariša Nač,
Katarina Čegovnik T. J.

Rezultati Media

Uspešni trije
slovenski
projekti
Po prvih uradnih MEDIA rezultatih za
letošnje leto so sredstva pridobili tri-
je slovenski projekti v skupnem zne-
sku 113.500 evrov, in sicer dva festi-
vala in en producent za razvoj projek-
tov. Evropska komisija je prvič uvedla
možnost dolgoročnih pogodb z orga-
nizatorji festivalov, ki jo bosta imela
možnost skleniti kar dva slovenska
festivala: Animateka (15.000 evrov za
leto 2009, prijavitelj Javni zavod Ki-
nodvor) in LIFFe (68.500 evrov za le-
to 2009, prijavitelj Cankarjev dom).
Pri razvoju projektov se je ponovila
dosedanja statistika – sredstva je do-
bil en projekt, Inferno (30.000 evrov),
novi film Vinka Möderndorferja v
produkciji Foruma Ljubljana.
Festivali so se doslej na razpis za ME-
DIA sredstva lahko prijavljali dvakrat
na leto glede na termin festivala,
glavni pogoj pa je bil vsaj 70 odstot-
kov evropskeih filmov v uradnem ka-
talogu festivala. Z njimi so bile skle-
njene enoletne pogodbe, kar pome-
ni, da so morali vsako leto znova tek-
movati s konkurenco festivalov iz 32
držav. Evropska komisija je z zadnjim
razpisom zvišala najvišji znesek sub-
vencije na 75.000 evrov in obenem
poostrila kriterije glede stroškov, saj
se po novem za upravičene stroške
štejejo le stroški v zvezi z evropskimi
filmi (kopije, gostje, katalog in pro-
gramski list). Prijaviteljem pa je prvič
dala možnost sklenitve štiriletnih po-
godb, s čimer je izbranim festivalom
zagotovila dolgoročnejše financira-
nje. K. R.

Butična distribucija Osebne prtljage – Film Janeza Lapajneta bo na sporedu vsak četrtek ob 20. uri v dvorani Slo-
venske kinoteke. Na fotografiji Klemen Slakonja kot Vid in Nataša Barbara Gračner kot Mojca (v ozadju Nina Rakovec
kot Nina).
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Joseph Mallord William Turner: Helvoetsluys, 1832, olje iz zbirke Ume-
tnostnega muzeja Fuji v Tokiu


